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FŐIGAZGATÓI ELŐSZÓ 

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) az atomenergia 

békés célú alkalmazása területén működő, önálló feladat- és hatáskörrel 

rendelkező országos illetékességű központi államigazgatási szerv. Az OAH-t a 

Magyar Köztársaság Kormánya 1990-ben alapította.  

Az OAH jogszabályban meghatározott közfeladata, hogy az atomenergia 

alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja az 

atomenergia békés célú, biztonságos és védett alkalmazásával, így a nukleáris és 

radioaktívhulladék-tároló létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagok 

biztonságával, nukleáris veszélyhelyzet-kezeléssel, nukleáris védettséggel 

kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási 

tevékenységet, továbbá javaslatot tegyen az atomenergia alkalmazásával 

kapcsolatos jogszabályok megalkotására, módosítására és előzetesen 

véleményezze az atomenergia alkalmazásával összefüggő jogszabályokat. 

Az atomenergia alkalmazása hatósági felügyeletének alapvető célkitűzése, 

hogy az atomenergia békés célú felhasználása semmilyen módon ne okozhasson 

kárt a személyekben és a környezetben, de a hatóság az indokoltnál nagyobb 

mértékben ne korlátozza a kockázatokkal járó létesítmények üzemeltetését, 

illetve tevékenységek folytatását. Az alapvető biztonsági célkitűzés minden 

létesítményre és tevékenységre, továbbá egy létesítmény vagy sugárforrás 

élettartamának minden szakaszára érvényes, beleértve létesítmény esetében a 

tervezést, a telephelykiválasztást, a létesítést, az üzembe helyezést és az 

üzemeltetést, valamint a leszerelést, az üzemen kívül helyezést és a bezárást, 

radioaktívhulladék-tárolók esetén a lezárást követő időszakot, radioaktív anyagok 

alkalmazása esetén a szóban forgó tevékenységekhez kapcsolódó szállítást és a 

radioaktív hulladék kezelését, míg ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések 

esetén azok üzemeltetését és karbantartását. 

Az OAH a jogszabályi követelmények teljesítésének módját az atomenergia 

alkalmazóival egyeztetett módon, világos és egyértelmű ajánlásokat tartalmazó 

útmutatókban fejti ki, azokat az érintettekhez eljuttatja és a társadalom minden 

tagja számára hozzáférhetővé teszi. Az atomenergia alkalmazásához kapcsolódó 

nukleáris biztonsági, sugárvédelmi, védettségi és non-proliferációs 

követelmények teljesítésének módjára vonatkozó útmutatókat az OAH 

főigazgatója adja ki. 

Az útmutatók alkalmazása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb, 

érvényes kiadást használja-e! Az érvényes útmutatókat az OAH honlapjáról 

(www.oah.hu) töltheti le.  

http://www.oah.hu/


 

 

ELŐSZÓ 

Az atomenergia békés célú, biztonságos és védett alkalmazására vonatkozó 

legmagasabb szintű hazai szabályozást az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 

törvény (a továbbiakban: Atv.) tartalmazza. A biztonság egyik alapvető 

követelménye az indokolt alkalmazások következtében fellépő ionizáló 

sugárzások elleni megfelelő védelem kialakítása, amely elsődlegesen az 

engedélyes felelőssége. A sugárvédelem három legfontosabb pillére, úgymint az 

indokoltság, optimálás és a korlátozás alapelvek már az Atv. szintjén 

megjelennek. 

Az ionizáló sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos hazai követelményeket 

meghatározását „Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Sugárvédelmi rendelet) határozza meg.  

A Sugárvédelmi rendelet rendelkezéseit a nukleáris létesítményekre a 

nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 

rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.  

A Sugárvédelmi rendelet rendelkezéseit a radioaktívhulladék-tároló 

létesítményekre a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 

elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az 

ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. 

A Sugárvédelmi rendeletben foglalt követelmények és rendelkezések 

betartása mindazok számára kötelező, akik folyamatos hatósági felügyelet alatt 

állnak, valamint a Sugárvédelmi rendeletben előírt hatósági engedélyhez kötött 

tevékenységet folytatnak, ilyen tevékenységben közreműködnek, vagy ilyen 

tevékenység folytatásához engedély iránti kérelmet nyújtanak be. A 

Sugárvédelmi rendeletben meghatározott követelmények és rendelkezések 

mellett a követelmények közé tartoznak az egyedi hatósági előírások, feltételek 

és kötelezettségek, amelyeket az OAH az ionizáló sugárzás elleni védelem 

érdekében határozatban állapíthat meg. 

A Sugárvédelmi rendeletben foglalt követelmények teljesítésére az OAH 

ajánlásokat fogalmazhat meg, amelyeket útmutatók formájában ad ki. Az 

útmutatókat az OAH a honlapján közzéteszi. Jelen útmutató az engedélyesek 

önkéntes alávetésével érvényesül, nem tartalmaz általánosan kötelező érvényű 

normákat.  



 

 

Az útmutatók felülvizsgálata az OAH által meghatározott időszakonként, vagy 

az engedélyesek javaslatára soron kívül történik. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Az útmutató tárgya és célja 

Az útmutató ajánlásokat tartalmaz a Sugárvédelmi rendeletben rögzített 

előírások teljesítésére. 

Az útmutató célja, hogy – ajánlásokat adva az ionizáló sugárzást létrehozó, 

de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés (a továbbiakban: 

berendezés) üzemeltetését érintő kérdésekben – egyértelművé tegye a 

hatósági elvárásokat, és ezzel elősegítse az érvényes előírásokban 

meghatározott sugárvédelmi követelmények teljesülését és segítse az 

engedélyest a berendezés üzemeltetéséhez szükséges engedélykérelem 

összeállításában. 

Ha az atomenergia alkalmazója a Sugárvédelmi rendelet 53. § (1) 

bekezdésének 2. pontja szerinti engedély iránti kérelmét az útmutatóban 

foglaltak szerint terjeszti elő, továbbá, ha az atomenergia alkalmazója a 

sugárvédelemmel összefüggő tevékenységét az útmutatókban foglaltak 

szerint végzi, akkor az OAH a választott módszert a sugárvédelemre 

vonatkozó követelmények teljesítésének igazolására alkalmasnak tekinti, és 

az alkalmazott módszer megfelelőségét nem vizsgálja. Az útmutatókban 

foglaltaktól eltérő módszerek alkalmazása esetén az OAH az alkalmazott 

módszer helyességét, megfelelőségét és teljes körűségét részleteiben 

vizsgálja. 

Ha az engedélyes által választott módszer eltér az útmutató által ajánlottól, 

akkor az eltérés indokolása mellett igazolni kell, hogy a választott módszer 

legalább ugyanazt a biztonsági szintet biztosítja, mint az útmutatóban 

ajánlott. 

1.2. Vonatkozó jogszabályok és előírások 

A radioaktív anyagok alkalmazása sugárvédelmi követelményeinek 

jogszabályi hátterét az Atv., valamint az Atv. felhatalmazása alapján kiadott 

Sugárvédelmi rendelet biztosítja. 

Hatósági eljárásai során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 

előírásait, az Atv. és a Sugárvédelmi rendelet eltéréseinek 

figyelembevételével követi az OAH. 
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Az OAH a nem igazgatási szolgáltatási díjköteles engedélyezési eljárásai 

kapcsán fizetendő illeték mértékét és megfizetésének módját az Illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) szabályozza. 

A hazai sugárvédelmi követelmények az Európai Unió biztonsági 

alapszabályzatán (az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó 

veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások 

megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 

96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi 

irányelven alapulnak, valamint figyelembe veszik a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség által kiadott új biztonsági alapszabályzat (GSR Part 3) ajánlásait 

is. 

A berendezések létesítésének és üzemeltetésének részletes sugárvédelmi 

követelményeit, valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásokat a 

Sugárvédelmi rendelet határozza meg. 

Emellett a berendezés üzemeltetése során figyelmet kell fordítani az 

atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) 

Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló 

sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 

3.) EüM rendelet előírásaira is. 

A berendezések üzemeltetési engedélyét érintő hatósági eljárásra 

vonatkozóan Sugárvédelmi rendelet alapvető rendelkezései az alábbiak: 

Hatály 

„1.§ (1) E rendelet hatálya– a (2) - (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 

kiterjed  

[…]b) az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó 

berendezésekkel összefüggő tevékenységekre; 

c) az a) - b) pontok szerinti tevékenységet végzőkre;  

d) azokra, akik az a) és b) pontok szerinti tevékenység folytatásához 

engedélykérelmetnyújtanak be, illetve bejelentést tesznek, […] (2) E rendelet 

hatálya nem terjed ki az 1996. évi CXVI. törvény 26.§-ában meghatározott 

honvédelmi ágazati feladatokra.  

(3) Nem terjed ki e rendelet hatálya:  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100031.EUM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100031.EUM


SV-2. sz. útmutató 9/43 1. Verzió 

Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési 

engedélykérelmének összeállítása 

 

[…]d) az ionizáló sugárzást kibocsátó, az 5 kV-nál nem nagyobb feszültséggel 

működő rendszerelemeket tartalmazó elektromos berendezések gyártására és 

üzemeltetésére 

e) az elektronmikroszkópra; 

 „2. § (1) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

a) azokra az ionizáló sugárzást kibocsátó, de radioaktív anyagot nem 

tartalmazó berendezésekre, vagy 

b) rendeltetésszerű használat esetén azokra az ionizáló sugárzást kibocsátó, 

radioaktív anyagot tartalmazó berendezésekre, 

amelyeket az OAH e rendelet szerint mentesített, a mentesítés időtartamának 

lejártáig vagy visszavonásig. […]” 

Mentesítés és felszabadítás  

„3.§ (1) A 2. §-ban fel nem sorolt berendezést az OAH – a bejelentési 

kötelezettség fenntartásával vagy anélkül – engedélyezési eljárásban 

mentesítheti. Az OAH a mentesített berendezések listáját a honlapján 

naprakészen közzéteszi.” 

Engedélyezési eljárások 

A berendezések vonatkozásában az alábbi engedélyezési eljárásokat 

határozza meg a Sugárvédelmi rendelet. 

„53. § (1) Az OAH engedélye szükséges: 

[…]2. az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó 

berendezés üzemeltetéséhez; 

3. ionizáló sugárzást létrehozó berendezés gyártásához, forgalomba 

hozatalához; 

4. ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek a berendezés üzemeltetőjétől 

eltérő személy általi, üzletszerű karbantartáshoz; 

[…]14. az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem 

tartalmazó berendezés típusának mentesítéséhez; 

(2) Az OAH átalakítási engedélye szükséges az érvényes engedély alapját képező, 

az engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való eltéréshez, 

kivéve a csak bejelentési kötelezettséghez kötött változásokat; 

(3) Az OAH által kiadott engedély legfeljebb öt évig hatályos. 

(4) Az engedély az abban foglalt tevékenység megszüntetésének bejelentésével 

hatályát veszti.  
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[…](6) Az (1) bekezdés szerinti engedély és a (2) bekezdés szerinti átalakítási 

engedély iránti kérelemben a kérelmezőnek igazolnia kell az e rendelet 

vonatkozó követelményeinek való megfelelést.  

(7) Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés típusának forgalomba hozatalát 

az OAH nyilvántartásba veszi.” 

Bejelentési kötelezettségek 

„57.§ (1) Az engedélyes bejelenti az OAH-hoz  

a) az 53. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti radioaktív anyag vagy ionizáló 

sugárzást kibocsátó berendezés  

aa) alkalmazásának vagy üzemeltetésének megkezdését, legalább 30 nappal a 

tervezett tevékenység megkezdését megelőzően; 

ab) alkalmazásának, illetve üzemeltetésének megszüntetését, legalább 30 

nappal a tevékenység megszüntetését megelőzően;  

ac) tulajdonjoga megszerzését, legalább 30 nappal a tulajdonjog tervezett 

megszerzését megelőzően; 

ad) használata bármilyen jogcímen történő átengedését, legalább 10 nappal a 

használat tervezett átengedését megelőzően; 

[…]f) az 53. § (1) bekezdés 3. pont szerinti ionizáló sugárzást kibocsátó 

berendezés forgalmazása adatait a forgalmazást követő év február 15-ig, az 

átadott berendezés típusának, mennyiségének és az átvevő engedélyes 

megnevezésével. 

Az 57. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a forgalomba hozatali engedéllyel 

rendelkező berendezések forgalmazása nem engedélyköteles, viszont az 

adott naptári évben történt forgalmazásról a következő év február 15-ig 

összesítő jelentést kell küldeni az OAH részére meghatározott adatok 

feltüntetésével. 

(2) Az OAH az (1) bekezdés szerinti bejelentés tudomásul vételéről 8 napon belül 

írásban tájékoztatja a bejelentőt. 

Az átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi 

adatokat és információkat: 

a) a tervezett módosítás és szükségességének leírását; és 

b) a tervezett módosítással érintett, az engedélyezési eljárás során 

benyújtott dokumentumok átalakított változatát a tervezett módosítások 

megjelölésével. 

Az engedélykérelem benyújtásának módja 



SV-2. sz. útmutató 11/43 1. Verzió 

Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési 

engedélykérelmének összeállítása 

 

55. § (1) szerint 

Engedélykérelem elbírálása 

55.§ (3) szerint. 

1.3. Javasolt szabványok és egyéb útmutatók 

A szabványok alábbi listája nem teljes körű, iránymutatást ad a tervezéshez: 

 MSZ 824:1999. „Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen 

munkahelyeken” 

 MSZ 62-4:1999. „Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nagy 

aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris 

gyorsítók alkalmazásakor” 

 MSZ 62-2:1989. Ionizáló sugárzás elleni védelem. Béta-, gamma-, és 

röntgensugárzás elleni védelem 

 MSZ 62-3:1990 Ionizáló sugárzás elleni védelem. A neutronsugárzás 

elleni védelem 

 MSZ 836:1999. Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó 

ipari radiográfiai munkahelyeken 

 MSZ 14341:1991 Külső röntgen- és gamma-sugárzások dozimetriája 

 A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (az IEC) által az IEC/TC 62 

„Electrical equipment in medical practice” („Gyógyászati villamos 

berendezések”), illetve az IEC/SC 62B „Diagnostic imaging equipment” 

(„Diagnosztikai röntgenberendezések”) és az IEC/62C „Equipment for 

radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry” 

(„Radioterápiás, nukleáris medicinás és sugárdozimetriás 

berendezések”) területeken kiadott szabványok (http://www.iec.ch. ). 

További tervezési segédletek: 

- NCRP Report No. 151. Structural shielding design and evaluation for 

megavoltage X- and gamma-ray radiotherapy facilities 

- IAEA Safety Report Series No. 47 Radiation Protection in the Design of 

Radiotherapy Facilities. 

- IAEA Safety Guide: Radiation Protection and Safety in Medical Uses of 

Ionizing Radiation, International Atomic Energy Agency, 2015. 

- National Health Service NHS, Facilities for Diagnostic Imaging and 

Interventional Radiology, HBN 6 Volume 1, NHS Estate (2001). 
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- RADIOLOGICAL PROTECTION INSTITUTE OF IRELAND, The design of 

diagnostic medical facilities where ionizing radiation is used. RPII, 

Dublin, (2009). 

- Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutató Intézet: „Orvosi besugárzó-helyiségek sugárvédelme lineáris 

gyorsítókat felhasználó sugárterápiás létesítményekben”, OSSKI 

módszertani levél – 2015 február.  
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2. MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

2.1. Meghatározások 

Az útmutató az Atv. 2. §-ában, valamint a Sugárvédelmi rendeletben foglalt 

meghatározásokat alkalmazza.  

2.2. Rövidítések 

MSSZ Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat 

SL Sugárvédelmi Leírás 
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3. AZ ÚTMUTATÓ AJÁNLÁSAI 

3.1. Általános ajánlás az engedélyezési eljárás adminisztratív 

követelményeihez 

3.1.1. Az engedélykérelem formai követelményei 

Az engedélyezési eljárást az OAH a KET alapján (az Atv.-ben és a 

Sugárvédelmi rendeletben foglalt eltérésekkel) folytatja le. 

Az eljárás minden esetben az ügyfél kérelme alapján indul meg. 

3.1.2. Engedélykérelem tárgya 

A berendezések üzemeltetésére vonatkozó engedély tárgyi hatálya a 

Sugárvédelmi rendelet meghatározása szerint az alábbi tevékenységeket 

foglalja magában, a berendezés 

a) birtoklása,  

b) üzembe helyezése,  

c) üzemeltetése,  

d) engedélyes általi karbantartása vagy karbantartatása,  

továbbá a berendezés üzemeltetésnek helyt adó létesítmény  

e) létesítése,  

f) üzemeltetése,  

g) engedélyes általi karbantartása vagy karbantartatása; 

Egy engedélyben több tevékenység összevontan engedélyezhető. 

Átalakítási engedély szükséges a hatályos engedély alapját képező, az 

engedély-kérelemhez csatolt dokumentumokban foglaltaktól való 

eltéréshez, kivéve a kizárólag bejelentési kötelezettséghez kötött 

változásokat. 

3.1.3. Kérelmező (engedélykérő) és képviselője  

A berendezés üzemeltetésre vonatkozó engedély személyi hatálya a 

tevékenységet végzők szerint kiterjed: 

a) a berendezés 

 birtokosára 

 üzembe helyezőjére 
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 üzemeltetőjére 

 karbantartójára 

b) továbbá a berendezés üzemeltetésnek helyt adó létesítmény 

 létesítőjére 

 üzemeltetőjére 

 karbantartójára 

3.1.4. Dokumentáció formája  

A Sugárvédelmi rendelet 55. § (1) bekezdése értelmében a kérelmet 

megalapozó dokumentáció az ügyfélkapun is benyújtható. Ha a kérelmező 

nem az ügyfélkapun keresztül nyújtja be a dokumentációt, akkor azt két 

nyomtatott példányban, valamint szerkeszthető változatban (rtf vagy pdf 

formátumú szöveg, jpg formátumú ábrák), elektronikus adathordozón egy 

példányban kell benyújtani az alábbi címzéssel: 

Országos Atomenergia Hivatal 

Levélcím: 1539 Budapest, Postafiók: 676. 

3.1.5. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja 

Az eljárásért az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról    ../2016. 

(../..) szóló NFM rendelet 1. melléklet 2. pontja szerinti igazgatási 

szolgáltatási díjat (32 000.-Ft) az eljárás megindításakor kell megfizetni 

átutalással az OAH 10032000-01409268-00000000 számú fizetési 

számlájára. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. A 

befizetés megtörténte az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható. 

3.1.6. Az engedélykérelem általános taralmi követelményei 

3.1.6.1. Kérelemben feltüntetendő általános adatok, információk 

A Sugárvédelmi rendelet 54. § (1) bekezdése értelmében minden 

engedélykérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező megnevezését és címét;  

Meg kell adni a kérelmező pontos elnevezését, rövidített elnevezését, 

székhelyének és a tevékenységben érintett telephelyeinek címét. 

Az adatokat  

 gazdasági társaság és egyéni cég esetében a cégjegyzékkel 
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 költségvetési szerv esetében a költségvetési szervek törzskönyvi 

nyilvántartásával 

 egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

 természetes személy esetében a személyi okmányokkal 

megegyező módon kell megadni. 

b) az engedélyezni kívánt tevékenységek megjelölését; és 

c) az [igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását] illetékbélyeget. 

A Sugárvédelmi rendelet 37. § (1) értelmében a kérelem elkészítéséhez 

sugárvédelmi szakértőt kell bevonni.  

Az atomenergia alkalmazása körében a sugárvédelmi szakértői tevékenység 

folytatását az OAH engedélyezi. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 

Központ, valamint a Magyar Mérnöki Kamara által 2016. január 1. előtt 

kiadott szakértői engedélyek 2018. december 31-ig maradnak hatályban. Az 

engedéllyel rendelkező szakértők listája az OAH honlapján megtalálható 

(www.oah.hu). 

3.1.6.2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok 

A Sugárvédelmi rendelet 54. § (2) szerint a radioaktív anyagot nem 

tartalmazó ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetéséhez 

szükséges engedély iránti kérelemhez csatolni kell a Sugárvédelmi rendelet 

7. melléklet szerinti Sugárvédelmi Leírást és a 8. melléklet szerinti 

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot. 

Csak olyan berendezés üzemeltetése engedélyezhető, amelyre vonatkozóan 

az OAH előzetesen már engedélyezte a forgalomba hozatalt (típusengedély) 

vagy amelyet 2016. január 1. előtt az OTH sugárvédelmi szempontból 

minősített. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés gyártásához, 

forgalomba hozatalához szükséges engedély megszerzését célzó 

engedélykérelem (un. típusengedély) összeállítását az SV-4. számú útmutató 

tárgyalja.  

A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, radioaktív anyagot nem 

tartalmazó ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések listája az OAH 

honlapján található (www.oah.hu). 

Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó 

engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: FVr.) 35.§ (5) bekezdése alapján a 

berendezés birtokosa köteles bemutatni az FVr. 35. § (2) és (3) bekezdésben 

foglalt követelmények megvalósításának módját. Ennek a követelménynek a 

http://www.oah.hu/
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teljesítésére a 3.2.4. fejezetben bemutatott nyilatkozatot javasolt a 

kérelemhez csatolni. 

3.1.7. Ügyintézési folyamat, engedély elbírálása 

3.1.7.1. Engedély elbírálásának szempontjai  

Az engedélykérelem elbírásakor az OAH a Sugárvédelmi rendeletben foglalt 

követelményeknek való megfelelést és a jelen útmutatóban javasolt 

módszerek és elvek követését vizsgálja.  

Ha a kérelmező az engedély iránti kérelmét jelen útmutatóban foglaltak 

szerint terjeszti elő, továbbá, ha a sugárvédelemmel összefüggő 

tevékenységét az útmutatókban foglaltak szerint tervezi végezni, akkor az 

OAH a választott módszert a sugárvédelmi követelmények teljesítésének 

igazolására alkalmasnak tekinti, és az alkalmazott módszer megfelelőségét 

nem vizsgálja. 

Az útmutatókban foglaltaktól eltérő módszerek alkalmazása esetén az OAH 

az alkalmazott módszer helyességét, megfelelőségét és teljes körűségét 

részleteiben vizsgálja, ami az ügyintézési határidőre vonatkozó jogszabályi 

előírások betartása mellett hosszabb ügyintézési idővel, külső szakértő 

igénybevételével is járhat. 

3.1.7.2. Ügyintézési határidő 

Az OAH az engedélykérelmet a Sugárvédelmi rendelet 55. § (3) szerint 30 

napon belül bírálja el, amely indoklás mellett egyszer 30 nappal 

meghosszabbítható. Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról az OAH 

értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített. 

3.1.7.3. Engedély kiadása (feltételek, időbeli hatály) 

Az OAH által a berendezésekre kiadott üzemeltetési engedély legfeljebb öt 

évig hatályos és az abban foglalt tevékenység megszüntetésének 

bejelentésével hatályát veszti. 

Az üzemeltetés feltétele, hogy a munkahely létesítését, a berendezés 

telepítésének megtörténtét, illetve az engedélyköteles átalakítás 

megtörténtét az üzembevételi szándék előtt 30 nappal az engedélyes 

bejelenti és az OAH átfogó sugárvédelmi ellenőrzése a kivitelezést 

terveknek megfelelőnek találja. 
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3.2. Tematikus v. specifikus ajánlások 

3.2.1. A berendezések sugárvédelmi besorolása 

Az üzemeltetett berendezés tervezett alkalmazása és üzemeltetése, a 

tervezett üzemeltetési körülményektől eltérő események, továbbá baleseti 

állapot során fellépő potenciális következményekre tekintettel történő 

sugárvédelmi kategorizálását az alábbi táblázat (Sugárvédelmi rendelet 5. 

melléklet) tartalmazza. 

Radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések 

sugárvédelmi besorolása 

Munkahely I. sugárvédelmi 

kategória 

II. sugárvédelmi 

kategória 

III. sugárvédelmi 

kategória 

Orvosi és 

állatorvosi 

munkahelyek 

Röntgenterápiás 

munkahelyek 

Röntgendiagnosztika 

(Panoráma, 

cephalometria, 

felvételi, átvilágító, 

angiográfiás 

röntgenberendezése

k, tomográfiás 

képalkotók) 

Intraoralis 

röntgenberendezés 

 Hibrid vizsgálók Csontsűrűségmérő 

Röntgensugárzást 

alkalmazó 

átvilágító ipari 

munkahelyek 

 
Durvaszerkezeti 

ipari röntgen 

Röntgensugaras 

ipari mérő, 

szabályozó 

berendezések 

Biztonságtechnikai 

alkalmazások 
 

Közúti és vasúti 

rakomány átvilágító 

berendezések 

Kábítószer, 

robbanóanyag 

kereső 

berendezések 

  

Telepített és 

hordozható 

csomagvizsgálók 

Ipari radiográfiai 

munkahelyek 

Helyszíni röntgen-

radiográfia 

Laboratóriumi 

röntgen-radiográfia 
 

Anyag- és 

finomszerkezet 

vizsgáló 

munkahelyek 

  

Röntgensugaras 

anyag- és 

finomszerkezet 

vizsgáló 
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Gyorsító 

berendezést 

alkalmazó 

munkahelyek 

Orvosi terápia, 

ipari-, 

mezőgazdasági 

technológia, 

kutatás, oktatás 

  

Amennyiben az atomenergia alkalmazója ugyanazon a sugárveszélyes 

munkahelyen több, I., II. vagy III. kategóriába tartozó berendezést is 

üzemeltet, akkor a legveszélyesebb berendezés szerinti besorolásra 

vonatkozó előírásokat kell teljesítenie. 

3.2.2. A Sugárvédelmi Leírás (SL) tartalmi követelményei 

3.2.2.1. Általános követelmények 

Amennyiben a berendezés pontos típusa a kérelem benyújtásakor még 

nem ismert, akkor a berendezést magába foglaló helyiség/épület 

sugárvédelmi szempontú kialakításának tervezési szempontok 

ismertetésénél meg kell határozni a berendezés teljesítményét befolyásoló 

maximális készülék és üzemeltetési paramétereket. Ebben az esetben a 

hatóság az engedélyben a tervek szerint kialakított helyiségbe telepíthető 

berendezésre vonatkozó készülés és üzemeltetési paraméterek felső 

korlátját feltételként előírja. 

A Sugárvédelmi rendelet 7. sz. melléklet 1. pontja az alábbi általános 

követelményeket írja elő: 

1.1. Az SL tartalmazza az alábbiakat:  

1.1.1. az engedélyes szervezeti felépítésén belüli felelősségi körök meghatározását; 

Ebben a fejezetben kell megadni, hogy az engedélyes szervezetén belül (ha 

ez értelmezhető) melyik egység és annak melyik vezetője felelős: 

a) az üzemeltetni kívánt berendezést befogadó létesítmény vagy 

munkahely kialakításáért, üzemeltetéséért és karbantartásáért; 

b) a telepíteni kívánt berendezés telepítéséért, üzemeltetéséért, 

állapotvizsgálatáért és karbantartásáért; 

c) orvosi munkahelyek esetében az orvosi sugárterhelésre vonatkozó 

előírások teljesüléséért; 

d) a munkavállalók és a lakosság sugárvédelméért. 

1.1.2. a sugárveszélyes tevékenység(ek) technológiai leírását; 

Ebben a tartalmi pontban ismertetni kell az alkalmazni vagy telepíteni kívánt 

berendezés: 
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a) alkalmazásának célját; 

b) az alkalmazás indokoltságát; 

c) a berendezést magába foglaló munkahely főbb jellemzőit; 

d) a berendezés főbb technikai paramétereit, az üzemeltetés lehetséges 

körülményeit; 

e) a berendezés, illetve a munkahely sugárvédelmi besorolását. 

1.1.3. a sugárvédelem kialakítása során alkalmazott optimálási szempontokat; 

A Sugárvédelmi rendelet meghatározza az optimálás általános szempontját: 

7. § A lakossági vagy foglalkozási sugárterhelésnek kitett személyek 

sugárvédelmét optimálni kell, azzal a céllal, hogy a személyi dózisok nagysága, a 

sugárterhelés valószínűsége, valamint a sugárterhelésnek kitett személyek 

száma az aktuális műszaki ismereteket, valamint a gazdasági és a társadalmi 

tényezőket figyelembe véve az ésszerűen elérhető legalacsonyabb legyen. 

Potenciális sugárterhelések meghatározása 

A sugárvédelmi optimálást a berendezés üzemeltetésével összefüggő 

valamennyi lehetséges sugárterhelési kategóriára el kell végezni (orvosi, 

foglalkozási és lakossági).  

Az alkalmazni kívánt sugárvédelmi intézkedések meghatározásához 

figyelembe kell venni a tervezett üzemeltetésnek megfelelő körülmények 

mellett, a tervezett üzemeltetési körülményektől eltérő események, továbbá 

a lehetséges baleseti állapotokban fellépő potenciális sugárterheléseket is.  

A tervezettől eltérő események és a lehetséges baleseti állapotok 

meghatározásához – különösen az I. és II. kategóriába sorolt munkahelyek, 

illetve berendezések esetén – a berendezés üzemeltetésére vonatkozó 

biztonsági elemzést célszerű készíteni. 

A biztonsági elemzésben szisztematikus vizsgálattal javasolt választ adni a 

„Mi romolhat el” kérdésre és meghatározni az így azonosított események 

kezeléséhez szükséges sugárvédelmi intézkedéseket, amelyeket a 

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban kell bemutatni (Lásd 3.2 fejezetet). 

A biztonsági elemzés készítéséhez a hatóság a NAÜ vonatkozó sztenderdjét 

ajánlja (az IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 4). 

Potenciális sugárterhelések csökkentése 

A potenciális sugárterhelés csökkentését lehetővé tévő szokásos tényezők 

(idő, távolság és árnyékolás) megfelelő megválasztásával a foglalkozási és a 
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lakossági sugárterhelés az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintre 

csökkenthető.  

Az optimálás biztosítására javasolt a sugárvédelmi szempontból jelentős 

tevékenységekhez rendelt dózismegszorítás meghatározása, amely a 

sugárterhelés csökkentésének tervezési alapját adja. Ezt az I. és II. 

kategóriába sorolt munkahelyek, illetve berendezések esetén javasolt 

meghatározni (lásd a1.2 pontot). 

1.1.4. a sugárveszélyes munkahely(ek) alaprajzát az ionizáló sugárzást kibocsátó 

berendezés(ek) helyzetének feltüntetésével; valamint a releváns pontokon 

előforduló legnagyobb dózisteljesítmények megadásával; hordozható berendezések 

alkalmazása esetén a helyszín körülhatárolásának a tervével; 

A releváns pontokon várható legnagyobb dózisteljesítmény értékeket az 

optimáláshoz javasolt biztonsági elemzés során célszerű meghatározni és 

az alaprajzon is feltüntetni. Ezzel a jó gyakorlattal a sugárvédelmi 

munkahelyi oktatás céljára is jól használható dózistérkép készíthető.  

1.1.5. a vonatkozó tervezési szabványoknak való megfelelés igazolását; 

Berendezések és alkalmazott szoftverek 

A berendezések és alkalmazott szoftverek szabványoknak való megfelelését 

a típusengedélyezés során a gyártónak vagy a forgalomba hozónak kell 

bizonyítani. Üzemeltetési engedély csak típusengedéllyel rendelkező 

berendezésre kérhető.  

Orvos radiológiai berendezésekre vonatkozó szabványok, szabályzatok és 

útmutatók 

A követelmények alapját adó legfontosabb szabványok: 

a) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (az IEC) által az IEC/TC 62 

„Electrical equipment in medical practice” („Gyógyászati villamos 

berendezések”), illetve az IEC/SC 62B „Diagnostic imaging equipment” 

(„Diagnosztikai röntgenberendezések”) és az IEC/62C „Equipment for 

radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry” („Radioterápiás, 

nukleáris medicinás és sugárdozimetriás berendezések”) területeken 

kiadott szabványok (http://www.iec.ch. ). 

b) MSZ 824 „Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen 

munkahelyeken” 

c) Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutató Intézet: „Orvosi besugárzó-helyiségek sugárvédelme lineáris 

gyorsítókat felhasználó sugárterápiás létesítményekben”, OSSKI 
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módszertani levél – 2015 és az abban foglalt további szabványok, 

alapszabályzatok és tervezési segédletek. 

Az orvosi sugárterheléssel járó berendezések tervezésekor figyelembe kell 

venni az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak 

kitett személyek egészségének védelméről szóló rendelet előírásait is. 

Ipari radiológiai berendezésekre vonatkozó szabványok, szabályzatok és 

útmutatók 

a) MSZ 836:1999. Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó 

ipari radiográfiai munkahelyeken 

1.1.6. a sugárvédelmi minőségbiztosítási programot; 

A Sugárvédelmi rendelet értelmében a minőségbiztosítás a 

minőségellenőrzés része, azon tervezett és rendszeres tevékenységek 

összessége, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy egy szervezet, 

rendszer, rendszerelem vagy eljárás kielégítő módon, az elfogadott 

normáknak megfelelően működjön. A minőségbiztosítási programban a 

tervezett és a rendszeres tevékenységeket kell bemutatni, melynek lényeges 

elemét képezi a berendezés állapotának rendszeres ellenőrzése és a 

rendszeres karbantartásra vonatkozó előírások.  

Az orvosi sugárterheléssel járó tevékenységekre vonatkozó 

minőségbiztosítási programnak ki kell terjednie az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek 

egészségének védelméről szóló rendelet előírásaira is. 

1.1.7. a környező lakosság védelmének a tervét, a várható legnagyobb lakossági 

dózisterhelés becsült értékét; 

A berendezések vonatkozásában lakossági dózisterhelés csak a berendezést 

magában foglaló munkahelyen és annak környezetében lévő legközelebbi 

tartózkodási helyen (szomszédos helyiségek és területek, a munkahely alatti 

és feletti helyiségek és területek) léphet fel. Ezeken a helyeken várható 

legnagyobb dózisterhelések értékeit és a tervezett védelmi intézkedéseket 

kell megadni.  

1.1.8. az ellenőrzött, illetve felügyelt területek meghatározásának 

követelményrendszerét és az ellenőrzött, illetve felügyelt területek tervezett 

meghatározását; 

Az ellenőrzött, illetve felügyelt területek meghatározásának a Sugárvédelmi 

rendeletben lévő alábbi előírásokon kell alapulnia: 
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„26. § (1) Az engedélyes az adott sugárveszélyes munkahelyen szükség 

szerint – a várható éves dózisokra és a lehetséges sugárterhelések 

valószínűségére és nagyságára vonatkozóan elvégzett értékelés alapján – 

felügyelt területeket és azon belül ellenőrzött területeket határoz meg.  

(2) Az ellenőrzött és a felügyelt terület kijelölését rendszeresen, továbbá a 

sugárvédelmet érintő változások esetén felül kell vizsgálni.  

(3) Az engedélyes atomenergia alkalmazója köteles rendszeresen felülvizsgálni a 

munkafeltételeket az ellenőrzött és a felügyelt területeken. 

27. § (1) Ellenőrzött területként kell meghatározni azt a munkaterületet, 

a) ahol a tevékenységből adódóan az évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja az 

1 mSv effektív dózist, a szemlencse esetében a 15 mSv egyenértékdózist, a bőr és 

a végtagok esetében a 12. § (3) bekezdésben meghatározott egyenérték 

dóziskorlátok 10%-át, vagy 

b) ahol a radioaktív szennyeződés terjedését vagy az esetleges sugárterhelés 

valószínűségét korlátozni kell. 

(2) Az ellenőrzött területen a sugárterhelés korlátozásának és az esetleges 

veszélyhelyzeti sugárterhelés valószínűségének csökkentése érdekében, illetve 

radioaktív szennyeződés terjedésének megakadályozása céljából a következő 

sugárvédelmi intézkedéseket és biztonsági előírásokat kell betartani: 

a) az ellenőrzött terület határait egyértelműen ki kell jelölni, a bejáratot a 

sugárveszélyre, a sugárforrás jellegére és a kockázatra utaló jelzéssel és 

felirattal, valamint a munkaterület, illetve munkahely megnevezésével kell 

ellátni;  

b) a páciens, a gondozó és a segítő kivételével az ellenőrzött területre csak olyan 

személy belépését szabad lehetővé tenni, aki az ellenőrzött területre vonatkozó 

sugárvédelmi szabályokat ismeri;  

c) különleges intézkedéseket kell alkalmazni azokon a területeken, ahol fennáll a 

radioaktív szennyeződés terjedésének jelentős kockázata; ezeknek a különleges 

intézkedéseknek ki kell terjedniük a személyek és az áruk be- és kiléptetésére, 

valamint az ellenőrzött terület és adott esetben a szomszédos terület 

szennyeződésének monitorozására; 

d) a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell 

szervezni az ellenőrzött terület sugárvédelmi felügyeletét, hitelesített műszerekkel 

történő sugárvédelmi ellenőrzését; 

e) a radiológiai kockázatokhoz és az érintett műveletekhez igazodó, az MSSZ-ben 

rögzített munkahelyi utasításokat kell meghatározni; 
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f) a munkavállalót megfelelő személyi védőfelszereléssel kell ellátni; valamint 

g) az ellenőrzött területen – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az 

atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenység végezhető, és csak a 

tevékenységekhez szükséges eszköz vagy anyag tartható,  

(3) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt tilalom alól kivételt képez 

a) az ipari radiográfia, ahol – indokolt esetben – időben elkülönítve más jellegű 

anyagvizsgálatok is végezhetők, valamint 

b) az egészségügyi szolgáltató tevékenység. 

28.§ (1) A felügyelt területen a 27. § (2) bekezdésében meghatározott különleges 

sugárvédelmi intézkedések és biztonsági szabályok alkalmazására szabályos 

körülmények között nincs szükség. 

(2) A felügyelt területre vonatkozó követelmények: 

a) a radiológiai kockázatok jellegét és nagyságát figyelembe véve meg kell 

szervezni a felügyelt terület sugárvédelmi felügyeletét, hitelesített műszerekkel 

történő sugárvédelmi ellenőrzését; 

b) a felügyelt terület bejáratát a sugárveszélyre és a sugárforrás jellegére, a 

munkaterület, valamint a munkahely megnevezésére utaló jelzéseket és 

feliratokat kell elhelyezni; 

c) a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően a sugárforrásokkal összefüggő 

radiológiai kockázatokhoz és az érintett műveletekhez igazodó munkahelyi 

utasításokat kell meghatározni; 

d) a sugárvédelmi megbízott döntésétől függően, a munkahelyen végezhető 

tevékenységek, a tárolható eszközök, anyagok köre korlátozható; 

e) ahol a felügyelt területen belül tartósan a napi munkaidő felét meghaladó 

időtartamban 20 μSv/h-nál nagyobb környezeti dózisegyenérték-teljesítmény, 

vagy rövid idejű besugárzásnál besugárzásonként 50 μSv-nél nagyobb 

környezeti dózisegyenérték fordulhat elő, de az ellenőrzött területté nyilvánítás 

nem indokolt, a területre való véletlen belépést meg kell akadályozni.” 

Az ellenőrzött, illetve felügyelt területek meghatározása során javasolt a 

vonatkozó NAÜ dokumentum útmutatását is figyelembe venni: Radiation 

Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation, International 

Atomic Energy Agency, Safety Guide, 2015.  

1.1.9. az alkalmazott berendezések típusát és típusengedélyeinek azonosítóit;  

Csak olyan berendezés üzemeltetése engedélyezhető, amelyre vonatkozóan 

az OAH, vagy 2016. január 1-e előtt az ANTSZ OTH előzetesen már 



SV-2. sz. útmutató 25/43 1. Verzió 

Ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetési 

engedélykérelmének összeállítása 

 

engedélyezte a forgalomba hozatalt (típusengedély). Az ionizáló sugárzást 

létrehozó berendezés gyártásához, forgalomba hozatalához szükséges 

engedély megszerzését célzó engedélykérelem (un. típusengedély) 

összeállítását az SV-4. számú útmutató tárgyalja. 

A hatályos típusengedélyek az OAH honlapján (www.oah.hu) naprakészen 

megtalálhatók. 

1.1.10. a hatósági bejelentés-köteles események körének meghatározását; 

A berendezések üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő, bejelentésköteles 

események köre a Sugárvédelmi rendelet 35. § szerint: 

„35.§ (1) Az atomenergia alkalmazása során sugárvédelmi szempontból 

rendkívüli események közé tartozik különösen 

a)  a lakossági vagy a foglalkozási dóziskorlát túllépése, 

b) a lakossági vagy a foglalkozási dózismegszorítás túllépése, 

…” 

1.1.11. annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az SL 

felülvizsgálata. 

Az SL felülvizsgálatát legalább az OAH engedélye érvénességét megelőzően 

három-négy hónappal, célszerű elvégezni, tekintettel arra, hogy az 

üzemeltetési engedély hosszabbítása során a felülvizsgált SL hatósági 

engedélyezése is megtörténik. 

A felülvizsgálatot az SL-ben szerepelő biztonsági elemzési módszerekben, 

technológiai megoldásokban bekövetkezett jelentős fejlődés vagy az 

üzemeltetési tapasztalatok során felmerült hatékonyabb optimálási 

lehetőségek esetén is javasolt elvégezni. 

1.2. Az 1.1. pontban felsoroltakon felül az I. és II. sugárvédelmi kategóriába 

tartozó berendezések és munkahelyek esetén a Sugárvédelmi Leírásnak 

tartalmaznia kell azon tevékenység-típusok meghatározását, amelyek 

elvégzésére az engedélyesnek – a munkavállalókra vonatkozó – külön 

dózismegszorításokat kell megállapítania. 

Az adott berendezéssel kapcsolatos dózismegszorítás a tervezett 

működtetéséből származó személyi dózisok előzetesen megállapított felső 

határa. A dózismegszorítás a sugárvédelem tervezési szakaszában, 

optimáláskor használatos. A dózismegszorítás nem azonos az optimáláskor 

elérhető legkisebb dózissal, azonban azt biztosítja, hogy sugárterhelés az 

ésszerűen elérhető legalacsonyabb szintet jelentősen ne haladja meg.  

http://www.oah.hu/
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Berendezésekre a Sugárvédelmi rendelet nem írja elő kötelezően a 

dózismegszorítást, de a sugárárnyékolás tervezéséhez célszerű tervezési 

alapnak dózismegszorításként alkalmazni a vonatkozó lakossági effektív 

dóziskorlát 3/10, a foglalkozási sugárterhelésre a vonatkozó effektív 

dóziskorlát 1/10 részét (un. tizedelő elv). Ennek megfelelően az MSZ 62-

4:1999. „Ionizáló sugárzás elleni védelem. Sugárvédelem nagy aktivitású 

gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor” 

magyar szabvány alapján a tervezési alap: 

 foglalkozási kategóriára a dóziskorlát tizedrésze: 2 mSv/év, azaz 40 

μSv/hét effektív dózis 

 lakossági kategóriára: a dóziskorlát 3/10 része: 0,3 mSv/év, azaz 6 

μSv/hét effektív dózis. 

3.2.2.2. Orvosi radiológiai munkahelyekre vonatkozó speciális követelmények 

1. A berendezések orvosi alkalmazásakor valamennyi sugárterhelés 

kategória lehetséges:  

 orvosi sugárterhelés elsősorban az egészségügyi szolgáltatást 

igénybe vevő pácienst, továbbá a gondozókat és a segítőket éri,  

 foglalkozási sugárterhelés éri a berendezést üzemeltető 

személyzetet és az asszisztenciát (pl. intervenciós eljárások során), 

 lakossági sugárterhelés éri a berendezés üzemeltetése során a 

berendezést magába foglaló helyiség közelében kialakított 

váróteremben, vagy a folyosókon várakozókat, szomszédos 

helyiségekben tartózkodókat. Lakossági sugárterhelésnek számít 

továbbá az olyan kórtermekben lévő betegek és a nem a vizsgálatot 

végző személyzet sugárterhelése is, ahol időnként mobil radiográfia 

kerül alkalmazásra. Lakossági sugárterhelésre lehet számítani a 

berendezést magába foglaló helyiség közvetlen környezetében lévő 

legközelebbi kültéri és beltéri tartózkodási helyeken is. 

2. Valamennyi sugárterhelés tervezésekor figyelembe kell venni a tervezett 

üzemeltetésnek megfelelő körülmények mellett, a tervezett 

üzemeltetési körülményektől eltérő események, továbbá a lehetséges 

baleseti állapotokban fellépő potenciális sugárterheléseket is. 

3. A fentieknek megfelelően az orvosi radiológiai munkahelyek esetében a 

Sugárvédelmi rendelet 7. sz. melléklet az alábbi speciális tartalmi 

követelményeket írja elő: 
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„2.2. Orvosi radiológiai munkahelyek esetében a Sugárvédelmi Leírásnak 

tartalmaznia kell: 

2.2.1. a helyiség méreteit; 

2.2.2. a röntgenberendezéseket tartalmazó helyiségek esetében a 

röntgenhelyiségek általános előírásainak teljesítését, valamint a szükséges 

kiegészítő helyiségek leírását;” 

Röntgenberendezésekre vonatkozó általános előírások: 

1. A fix röntgenberendezéseket magába foglaló és az üzemeltetéshez 

kapcsolódó kiegészítő helyiségek sugárvédelmi követelményeknek való 

megfelelését már a tervezésnél figyelembe kell venni.  

2. Az MSZ 824 szabványnak megfelelően javasolt elegendően nagy 

helyiséget tervezni, amely megkönnyíti a berendezés és a páciens 

optimális pozícionálhatóságát, amely pl. intervenciós radiológiai 

eljárások esetében csökkenti az eljárás idejét és így a sugárterhelést. A 

megfelelően nagy helyiségek esetében kisebb a másodlagos sugárzás 

okozta (szórt és kifolyó) foglalkozási és a kiegészítő helyiségekben 

jelentkező lakossági sugárterhelés is. Ezzel a szükséges sugárvédelmi 

árnyékolás mértéke csökkenthető. 

3. A berendezések pontos elhelyezésnél figyelembe kell venni a lehetséges 

üzemeltetési állapotokat, a munkahelyen alkalmazni kívánt egyéb 

berendezéseket és tevékenységet, a munkahely kihasználtságát és 

betegforgalmát.  

4. A berendezés kezelőpultjánál olyan mértékű árnyékolást kell alkalmazni, 

amely lehetővé teszi a kezelőszemélyzet egyéb kiegészítő sugárvédelmi 

védőeszköz nélküli ott tartózkodását a berendezés üzemeltetése során.  

5. Radiográfiás alkalmazások esetében a sugárnyaláb valamennyi 

lehetséges irányát figyelembe kell venni a helyiségek árnyékolásának 

tervezésénél. 

6. Az ajtókat úgy kell tervezni, hogy elegendő védelmet nyújtsanak a 

másodlagos sugárzások ellen és biztosítsák a helyiség zárását a 

berendezés éles működése során.  

7. Az elsődleges sugárnyaláb közvetlenül nem érheti az ajtót. 

8. A helyiséget úgy kell kialakítani, hogy a kezelő személyzet a pacienst 

tisztán meg tudja figyelni és kommunikálni tudjon vele.  

9. A röntgensugárzás sugárterhelésének csökkentéséhez szükséges 

védőrétegek tervezését és az árnyékolás tervezéséhez szükséges 
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számításokat MSZ62-2 szabvány alapján ajánlott végezni, de más 

nemzetközileg elfogadott módszer is alkalmazható.  

10. A berendezés üzemeltetését szünetmentes tápellátással kell biztosítani.  

11. A berendezést magába foglaló helyiséget a berendezés gyártó által 

meghatározott üzemeltetési körülményekre klimatizálni kell.  

További útmutatás található a „Radiation Protection and Safety in Medical 

Uses of Ionizing Radiation, International Atomic Energy Agency, SAFETY GUIDE, 

2015.” NAÜ kiadványban. 

Diagnosztikai és intervenciós radiológiai munkahelyek tervezéséhez 

segítséget nyújtanak az alábbi források: 

a) National Health Service NHS, Facilities for Diagnostic Imaging and 

Interventional Radiology, HBN 6 Volume 1, NHS Estate (2001). 

b) Radiological Protection Institute of Ireland, The design of diagnostic medical 

facilities where ionizing radiation is used. RPII, Dublin, (2009). 

„2.2.3. a diagnosztikai és terápiás munkahelyekre vonatkozó sugárvédelmi 

előírások teljesítésének módját;” 

A sugárvédelmi előírások tekintetében javasolt a „Radiation Protection and 

Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation, International Atomic Energy 

Agency, SAFETY GUIDE, 2015.” NAÜ kiadvány 5. fejezetének követése. 

Lineáris gyorsítókkal kapcsolatos legfontosabb előírásokat és a tervezéshez 

használható útmutatást az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézet: „ORVOSI BESUGÁRZÓ-HELYISÉGEK 

SUGÁRVÉDELME LINEÁRIS GYORSÍTÓKAT FELHASZNÁLÓ SUGÁRTERÁPIÁS 

LÉTESÍTMÉNYEKBEN”, OSSKI MÓDSZERTANI LEVÉL – 2015 és az abban 

foglalt további szabványok, alapszabályzatok és tervezési segédletek 

nyújtanak. 

„2.2.4. a tervezett sugárvédelmi ellenőrzések és mérések leírását és gyakoriságát;” 

A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzéseken túl, szükség van a 

foglalkozási és lakossági sugárterhelések optimáltsága meglétét igazoló 

olyan környezeti dózisteljesítmény mérésekre vagy egyéb ellenőrző mérési 

módszerekre, amelyekkel igazolható, hogy a megfelelően beállított és a 

tervezetten működtetett berendezés során a sugárterhelés értékek a 

védelmi intézkedések tervezési alapjául szolgáló értékeket nem haladják 

meg. 

Az orvosi sugárterhelések megfelelősége ellenőrzésére is javasolt olyan 

ellenőrzési program kialakítása, amely megfelel az egészségügyi 
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szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek 

egészségének védelméről szóló rendelet követelményeinek. 

3.2.3. A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) tartalmi követelményei 

3.2.3.1. Általános követelmények 

A Sugárvédelmi rendelet 8. melléklete a Munkahelyi Sugárvédelmi 

Szabályzat következő általános tartalmi követelményeit írja elő. 

1. Általános követelmények 

1.1. Az MSSZ tartalmazza az alábbiakat: 

1.1.1. a sugárvédelmi megbízott, illetve helyettesének nevét, elérhetőségét, 

munkaköri beosztását, szakmai végzettségét és sugárvédelmi képzettségét; 

1.1.2. sugárvédelmi megbízott feladatait, kiemelt létesítmények esetében a 

sugárvédelmi szolgálat szervezetének leírását és feladatait; 

1.1.3. az engedélyes a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatait; 

1.1.4. a felelősségi körök felsorolását; 

1.1.5. a sugárvédelmi minőségbiztosítási programban előír feladatok, beleértve 

a berendezéseken végzendő ellenőrzéseket és méréseket, végrehajtásának 

módját és gyakoriságát; 

1.1.6. a munkavállalók külső és belső sugárterhelésének ellenőrzésére vonatkozó 

követelményeket, ezek gyakoriságát és módját; 

1.1.7. amennyiben személyi sugárterheléseket más munkavállalókon végzett 

személyi mérések alapján becsülnek, a becsléshez felhasznált számítási 

módszerek ismertetését; 

1.1.8. a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók számát, szakmai és 

sugárvédelmi képzettségi követelményeit; 

1.1.9. a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók sugárvédelemmel 

kapcsolatos jogait és kötelezettségeit; 

1.1.10. a sugárveszélyes munkaterületek és munkakörök leírását, a 

munkavállalók sugárvédelmi besorolását („A” vagy „B” besorolás), az adott 

munkakörök betöltéséhez szükséges szakirányú és sugárvédelmi jellegű 

képzettséget a 3. melléklet figyelembevételével; 

1.1.11. az ellenőrzött, illetve felügyelt területek körülhatárolási intézkedéseit;  

1.1.12. a felületi szennyezettség ellenőrzésének, a radioaktív hulladékok 

kezelésének módját, ezek nyilvántartásának rendjét; 
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1.1.13. a biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, 

személyi dózismérők bemutatását, továbbá kezelésére, viselésére, 

karbantartására, hitelesítésére vonatkozó előírásokat; 

1.1.14. a nyilvántartások vezetési és a bizonylatok megőrzési rendjét, a 

hatóságok részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének rendjét; 

1.1.15. mindazon ismereteket, amelyeket a biztonságos munkavégzéshez 

helyileg ismerni kell; 

1.1.16. az engedélyes által megbízott foglalkozás-egészségügyi szolgálat nevét és 

címét, a sugáregészségügyi vizsgálatok rendjét; 

1.1.17. annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az MSSZ 

felülvizsgálata; 

1.1.18. a normálistól eltérő események kezelésének tervét; 

1.1.19. a jelentésköteles események körét és kivizsgálásuk rendjét; 

3.2.3.2. Specifikus követelmények 

A Sugárvédelmi rendelet 8. melléklet 2. pontja az általános 

követelményeken felül a kiemelt létesítmények (kivéve nukleáris 

létesítmények és radioaktív hulladéktárolók) valamint I. és II. sugárvédelmi 

kategóriába tartozó tevékenységek esetén a Munkahelyi Sugárvédelmi 

Szabályzat következő további tartalmi követelményeit írja elő: 

2.1. az MSSZ-nek tartalmaznia kell továbbá: 

2.1.1. a BEIT-et, amely tartalmazza az esetleg előálló rendkívüli esemény 

elhárításának, kezelésének - ideértve a sugársérültek vagy arra gyanús 

személyek helyszínen történő egészségügyi ellátását -, intézkedési 

lehetőségeinek, illetve kötelezettségeinek rendjét, valamint annak 

meghatározását, hogy a BEIT-et milyen gyakorisággal kell felülvizsgálni és 

gyakoroltatni a végrehajtásba bevont személyekkel; 

2.1.2. a veszélyhelyzeti kommunikáció tervét. 

2.3. Orvosi radiológiai munkahelyek esetében az MSSZ tartalmazza: 

2.3.1. az alkalmazott orvosi radiológiai technikák és kiegészítő berendezések 

részletes ismertetését; 

2.3.2. a sugárvédelmi ellenőrzések és mérések leírását 

Az MSSZ egyes fejezeteinek tartalmi kifejtésére vonatkozó hatósági ajánlást 

az 1. sz. táblázat foglalja össze. 
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Új sugárveszélyes munkahelyekre vonatkozó engedélykérelemben, 

amennyiben az MSSZ egyes tartalmi pontjai pontosan még nem ismertek, 

vagy pontosan határozhatók meg, az adott tartalmi pont bemutatásánál ezt 

célszerű jelezni. Ilyen esetben a hatóság az MSSZ-t azzal a feltétellel 

engedélyezi, hogy előírja a végeleges MSSZ benyújtását legkésőbb a 

berendezés üzemeltetési szándékára vonatkozó bejelentési kötelezettség 

teljesítésének időpontjáig (az üzembevételi szándék előtt legkésőbb 30 

nappal). Ebben az esetben az OAH átfogó sugárvédelmi ellenőrzése a 

végelegesként benyújtott MSSZ-ben leírtak megvalósulását is ellenőrzi. Az 

üzemeltetéshez történő hatósági hozzájárulást a bejelentés és az 

ellenőrzési jegyzőkönyv alapján a hatóság határozatban állapítja meg. 
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1. Táblázat – Az MSSZ egyes témaköreinek kifejtésére vonatkozó ajánlás 

 

MSSZ témakor az Svr. 8. melléklete szerint 
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MSSZ tartalma 

A sugárvédelmi megbízott, illetve 

helyettesének nevét, elérhetőségét, 

munkaköri beosztását, szakmai 

végzettségét és sugárvédelmi 

képzettségét; 

1.1.1 

1) A sugárvédelmi vezetők elérhetősége: 

A) A sugárvédelmi megbízott neve, munkahelyi telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail 

címe, munkaköri beosztása (i), szakmai végzettsége és sugárvédelmi képzettsége 

(bizonyítvány számának, kiadás dátumának, valamint a kinevezés dátumának 

megadásával) 

B) A sugárvédelmi megbízott helyettesének neve, munkahelyi telefonszáma, 

mobiltelefonszáma, e-mail címe, munkaköri beosztása (i), szakmai végzettsége és 

sugárvédelmi képzettsége (bizonyítvány számának, kiadás dátumának, valamint a 

kinevezés dátumának megadásával) 

A sugárvédelmi szervezet felépítését és 

feladatait, sugárvédelmi megbízott (ak) 

feladatait; 

1.1.2 

2) A sugárvédelem szervezeti felépítése:  

A) az engedélyes illetve a sugárveszélyes munkavégzésnek helyt adó létesítmény vezetői, 

a létesítményi sugárvédelmi szervezet (illetve több szervezeti egységet felügyelő 

sugárvédelmi szolgálat) illetve több létesítményt felügyelő sugárvédelmi szolgálat 

szervezeti, hierarchikus kapcsolata 

3) A sugárvédelem szervezetek feladatai: 

A) Az engedélyes sugárvédelmi szolgálatának célja és feladata  
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B) A sugárvédelmi szervezet (ek) felépítése (vezetői, tagjai, hierarchia, helyettesítési rend) 

C) A sugárvédelmi szervezet (ek) feladatai 

D) a sugárvédelmi feladatokat ellátó vezetők szakmai képzettségi követelményeit és 

sugárvédelmi képzettségi követelményeit, munkakörönként 

Az engedélyes a sugárvédelemmel 

kapcsolatos feladatait;  

& 

A létesítmény vezetőinek a 

sugárvédelemmel kapcsolatos feladatait; 

1.1.3 

4) Az MSSZ hatálya 

5) Az engedélyes sugárvédelemmel kapcsolatos feladatainak (kötelezettségeinek) 

ismertetése (beleértve a munkavállalók és a lakosság sugárvédelmét szolgáló feltételek 

biztosítását, a sugárterhelés ellenőrzését és értékelését, az indokoltság és optimálás és 

dóziskorlátozás alkalmazását, a sugárvédelmi eljárások felülvizsgálatát, a rendkívüli 

helyzetek kezelését)  

6) A létesítményt üzemeltető szervezet vezetőinek sugárvédelemmel kapcsolatos 

feladatainak (kötelezettségeinek) ismertetése   

A felelősségi körök felsorolását; 1.1.4 

7) A munkáltató és sugárveszélyes munkahely engedélyesének felelősségi köre 

A) a vezetőség felelősségi köre 

B) a sugárvédelmi szolgálat és sugárvédelmi szervezet, valamint a sugárvédelmi 

feladatokat ellátó személyek felelőssége 

C) a külső munkáltató felelőssége 

A sugárvédelmi minőségbiztosítási 

programban előírt feladatok, beleértve a 

berendezéseken végzendő ellenőrzéseket 

és méréseket, végrehajtásának módját és 

gyakoriságát; 

1.1.5 

8) Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések minőségbiztosítási programja: 

A) a sugárvédelmi minőségbiztosítási folyamatok leírása  

B) a berendezések beszerzése, átvételi vizsgálatok 

C) berendezések és mérőeszközök évenkénti vagy nagyobb karbantartást követő 
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független szervezetek által végzett teljes állapotfelmérésének (állapotvizsgálat) rendje 

D) berendezések és mérőeszközök rendszeres (napi, heti, havi, stb.) minőségellenőrzési 

vizsgálatának (állapotvizsgálat) rendje, módszerei, gyakorisága 

A munkavállalók külső és belső 

sugárterhelésének ellenőrzésére 

vonatkozó követelményeket, ezek 

gyakoriságát és módját; 

& 

Amennyiben személyi sugárterheléseket 

más munkavállalókon végzett személyi 

mérések alapján becsülnek, a becsléshez 

felhasznált számítási módszerek 

ismertetését; 

1.1.6  

& 

1.1.7 

9) A sugárvédelmi alapelvek alkalmazása: 

A) A sugárterhelés értékelését segítő viszonyítási szintek bemutatása: dóziskorlátok, 

dózismegszorítások, egyéb optimálás értékek, a sugárterhelés ellenőrzési, riasztási 

szintjei, származtatott korlátok 

B) A sugárterhelések értékelésének rendje, az értékelése után meghozott javító, korrigáló 

intézkedések 

10) A külső sugárzásból eredő sugárterhelés ellenőrzése: 

A) a sugárterhelés típusához (gamma, neutron és béta sugárzás, egésztest dózis, 

szemlencse dózis, végtag dózis) illeszkedő ellenőrzési módszerek felsorolása 

B) az egyes munkaterületeken megkövetelt ellenőrzés technikai eszközei, gyakorisága és 

időtartama 

C) számítási módszerek (becslés, modellezés, elemzés) leírása vagy hivatkozás megfelelő 

referenciára, a számítások felülvizsgálatának gyakorisága vagy kiváltó feltételei 

D) annak meghatározása, hogy az egyes ellenőrzési módszerek mely munkavállalói, 

lakossági csoportokra alkalmazhatók 

11) Dózisbecslés referenciaértékek alapján: 

A) a sugárterhelés típusához illeszkedő számítási (becslés, modellezés, elemzés) 

módszertan megnevezése és leírása vagy hivatkozás megfelelő referenciára,  

B) a referencia munkavállalók munkaköre, a sugárterhelésük jellege, ideje és ellenőrzési 

módja 
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c) a számítások felülvizsgálatának gyakorisága vagy kiváltó feltételei 

A sugárveszélyes munkahelyen dolgozó 

munkavállalók sugárvédelemmel 

kapcsolatos jogait és kötelezettségeit; 

1.1.9 

12) Munkavállalók sugárvédelemmel kapcsolatos jogai és kötelezettségei: 

a) jogok felsorolása 

b) kötelezettségek felsorolása 

A sugárveszélyes munkaterületek és 

munkakörök leírását  

a sugárveszélyes tevékenység (ek) 

technológiai leírását; 

A sugárterhelés forrásait; 

1.1.10 

13) Az ionizáló sugárzás forrásai:  

a) a sugárveszélyes tevékenységek technológiai leírása 

b) a sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakörök leírása, a lehetséges 

sugárterhelés módjának és mértékének meghatározása 

c) a sugárveszélyes tevékenységek munkaterületeinek megnevezése 

A munkavállalók sugárvédelmi besorolását 

(„A” vagy „B” besorolás); 
1.1.10 

14) A munkavállalók sugárvédelmi besorolása: 

a) a munkavállalók sugárvédelmi besorolásának kritériumai a sugárterhelés kockázata 

szerint, a munkakörök feltüntetésével 

A sugárveszélyes munkahelyen dolgozó 

munkavállalók számát, szakmai és 

sugárvédelmi képzettségi követelményeit; 

& 

Az adott munkakörök betöltéséhez 

szükséges szakirányú és sugárvédelmi 

jellegű képzettséget;  

 

1.1.8 

& 

1.1.10 

15) A sugárvédelmi képzések rendje: 

a) a sugárveszélyes munkahelyen dolgozók munkakörei, és a munkakörhöz kapcsolódó 

szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelményeket 

b) a sugárveszélyes munkahelyen dolgozók felügyeletét ellátók munkakörei, és a 

munkakörhöz kapcsolódó szakmai és sugárvédelmi képzettségi követelményeket 

c) a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó illetve sugárvédelmi felügyeletüket ellátó 

munkavállalók számát, munkakörönként 

d) azon munkavállalókra vonatkozó szakmai és sugárvédelmi képzettségi 
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követelményeket, akik nem végeznek sugárveszélyes munkát, ám önálló belépési 

jogosultságuk van a felügyelt illetve ellenőrzött területekre   

e) új belépők képzése: MSSZ oktatása, gyakorlati munkahelyi sugárvédelmi képzés 

f) sugárveszélyes munkafeltételek megváltozása illetve az MSSZ változása esetén az új 

ismeretek oktatásának rendje 

Az ellenőrzött, illetve felügyelt területek 

meghatározását, követelményrendszerét 

(körülhatárolási intézkedéseit);  

1.1.11 

16) a sugárveszélyes munkaterületek besorolása: 

a) a sugárveszélyes munkaterületek besorolása (ellenőrzött, illetve felügyelt 

munkaterületek) a területen végezhető tevékenységekhez kapcsolódó sugárterhelés 

kockázata szerint  

b) az ellenőrzött területen belüli további sugárvédelmi munkafeltételek besorolását 

(kezelhető, korlátozottan kezelhető, nem kezelhető területek) 

c) az egyes területek körülhatárolása: 

o  terjedelmének, határainak pontos leírását 

o a területek körülhatárolását, jelzései 

o a belépési jogosultságok  

o sugárvédelmi ellenőrzési pontok 

d) az egyes területek sugárvédelmi felügyeletére tett intézkedések: 

o személyi sugárterhelés ellenőrzésének módja 

o a munkakörülmények ellenőrzésének (sugárvédelmi ellenőrző rendszerek 

alkalmazásának) módja  

o a környezeti dózisteljesítmény megengedett értékei 
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o az egyéni védőeszköz-használat elrendelésének feltételei 

A felületi szennyezettség ellenőrzésének, a 

radioaktív hulladékok kezelésének módját, 

ezek nyilvántartásának rendjét;  

 

1.1.12 
Radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezések esetén értelem szerűen nem kell 

megadni. 

A biztonsági rendszerek, személyi 

védőeszközök, sugárvédelmi műszerek, 

személyi dózismérők bemutatását, továbbá 

kezelésére, viselésére, karbantartására, 

hitelesítésére vonatkozó előírásokat; 

1.1.13 

17) A személyi védőeszközök alkalmazása: 

a) az általános védőruházat, munkaruházat használatának rendje 

b) a kiegészítő egyéni védőeszközök használatának feltételei és rendje 

18) Műszaki sugárvédelmi árnyékolások alkalmazása:  

a) elrendelésük feltételei 

b) műszaki jellemzők (árnyékoló-képesség) 

19) Az alkalmazott személyi dózismérők kezelése: 

a) a mérés célja és a dózismérők típusai,  

b) a személyi dózismérők viselésének, helyszíni leolvasásának és tárolásának rendje 

c) a személyi dózismérők kiolvasásának, kiértékelésének módja, gyakorisága, a mért 

feljegyzések kezelése (amennyiben a kiolvasást illetve kiértékelést külső szervezet 

végzi, a szervezet megnevezése és akkreditálásának igazolása)  

d) a személyi dózismérők karbantartása, hitelesítése 

20) A mobil sugárvédelmi műszerek ismertetése: 

a) az alkalmazott kézi műszerek típusai, alkalmazásuk elrendelése 
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b) mérőeszközök kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó előírások 

c) a mérőeszközök karbantartására, kalibrálására és hitelesítésére vonatkozó szabályok  

21) A sugárvédelmi jelzőrendszerek ismertetése: 

a) a telepített sugárvédelmi monitorozó rendszerek bemutatása, méréstartományuk, 

riasztási szintjük 

b) a mérőeszközök kezelésére, üzemeltetésére vonatkozó előírások 

c) a mérőeszközök karbantartására, kalibrálására és hitelesítésére vonatkozó szabályok, 

mérőeszközök évenkénti vagy nagyobb karbantartást követő független szervezetek 

által végzett teljes állapotfelmérésének (állapotvizsgálat) rendje 

d) mérőeszközök rendszeres (napi, heti, havi, stb.) minőségellenőrzési vizsgálatának 

(állapotvizsgálat) rendje, módszerei, gyakorisága 

22) A Környezetellenőrző vizsgálatok ismertetése: 

a) a Környezetellenőrző vizsgálatok bemutatása, a környezetellenőrzés szabályozása 

a) a mérések értékelésének rendje (gyakoriság, trendek elemzése, ellenőrzési szintek) 

A nyilvántartások vezetési és a bizonylatok 

megőrzési rendjét, a hatóságok részére 

történő bejelentési kötelezettség 

teljesítésének rendjét; 

1.1.14 

23) Nyilvántartások vezetése: 

a) a vezetett nyilvántartások ismertetése (dozimetria, képzések, orvosi vizsgálatok, 

sugárvédelmi ellenőrzések és értékelések, sugárforrások és hulladékok nyilvántartása, 

stb.)  

b) nyilvántartások kezelésének rendje 

24) Bejelentési kötelezettségek teljesítése: 

a) hatóság részére történő rendszeres adatszolgáltatások rendje (gyakoriság, 

információközlés módja, tartalma, felelőse, határideje) 
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b) hatóság részére történő eseti bejelentések rendje (kiváltó feltételek információközlés 

módja, tartalma, felelőse, határideje) 

Mindazon sugárvédelmi ismereteket, 

amelyeket a biztonságos munkavégzéshez 

helyileg ismerni kell; 

1.1.15 

25) Biztonságos munkavégzés eljárásai: 

a) be- és kilépés rendje a felügyelt és az ellenőrzött területre 

b) munkavégzési engedélyek, dózistervezés 

c) általános viselkedési és személyi higiéniai előírások  

d) a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok 

e) MSSZ megsértésének következményei 

Az engedélyes által megbízott foglalkozás-

egészségügyi szolgálat nevét és címét, a 

sugáregészségügyi vizsgálatok rendjét; 

1.1.16 

26) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat ismertetése: 

a) az engedélyes által megbízott foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve és címe 

b) a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletnek való 

megfelelőség biztosításának módja 

b) a sugár-egészségügyi vizsgálatok szervezési rendje (gyakorisága, megszervezésének 

módja, eltiltások kezelése, stb.) 

Annak meghatározását, hogy milyen 

időközönként szükséges az MSSZ 

felülvizsgálata; 

1.1.17 

27) Az MSSZ felülvizsgálatának rendje: 

a) rendszeres felülvizsgálat rendje: I. kategóriájú berendezések alkalmazása esetén 

legalább évente, II. kategóriájú berendezések esetén legalább 2 évente, III. kategóriájú 

berendezések esetén legalább 3 évente. 

b) rendkívüli felülvizsgálat rendje és az azt kiváltó események, állapotok 

A normálistól eltérő események 1.1.18 28) A rendkívüli események kezelésének rendje: 
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kezelésének tervét; a) a foglalkozási dóziskorlát túllépése esetén végrehajtandó intézkedések,  

b) a lakossági dózismegszorítás túllépése esetén végrehajtandó intézkedések, 

c) a sugárforrás elvesztése, sérülése vagy jogosulatlan használata esetén végrehajtandó 

intézkedések, 

d) a zárt sugárforrás zártságának megszűnése a szolgálati időn vagy annak engedélyezett 

meghosszabbításán belül 

e) túl-expozícióval, sugárbalesettel járó események kezelése 

f) tervezési üzemzavarok kezelése 

29) A javító intézkedések rendje: 

a) sérülések kezelése ahol a seb radioaktív anyaggal szennyeződött 

b) a foglalkozási dózismegszorítás túllépése esetén alkalmazott intézkedések, 

 

A jelentésköteles események körét és 

kivizsgálásuk rendjét;  

 

1.1.19 

30) Jelentésköteles események és kivizsgálásuk:  

a) a jelentésköteles események köre, kiváltó feltételek  

b) hatósági kapcsolattartás és információközlés módja, tartalma, felelőse, határideje  

c) a jelentésköteles események kivizsgálásának módja  

d) INES skála alkalmazása 
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A balesetelhárítási és intézkedési tervet 

(BEIT) 
2.1.1 

31) A balesetelhárítási és intézkedési terv: 

a) az esetleg előálló rendkívüli esemény elhárításának, kezelésének - ideértve a 

sugársérültek vagy arra gyanús személyek helyszínen történő egészségügyi ellátását -, 

intézkedési lehetőségeinek, illetve kötelezettségeinek rendjét, valamint  

b) a BEIT felülvizsgálatának rendjét  

c) a BEIT gyakoroltatásának rendjét 

A veszélyhelyzeti kommunikáció tervét. 2.1.2 
32) Veszélyhelyzeti kommunikáció terve: a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén 

végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003.(X. 18.) Korm. rendelet szerint 

Több szervezeti egységből álló létesítmény 

esetén a létesítmény szintű MSSZ 

mellékletét képezi az egyes sugárveszélyes 

munkahelyek sugárvédelmi szabályzata. 

- 

33) Az egyes sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmi szabályzata:  

az egyes sugárveszélyes munkahelyek egyedi, az általános illetve a közös sugárvédelmi 

intézkedésektől eltérő: 

a) optimálási és dóziskorlátozási intézkedései,  

b) sugárvédelmi ellenőrzési tevékenysége 

c) munkavégzésre vonatkozó sugárvédelmi szabályai 
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3.2.4. Fizikai-védelmi követelmények teljesülése  

Az FVr. 35. § (2) és (3) bekezdésben foglalt követelmények megvalósításának 

módja bemutatására a hatóság az alábbi formalap kitöltését és a 

kérelemhez való csatolását ajánlja. 

 

Egy helyiségben alkalmazott berendezés(ek) adatai 

Típus Gyári szám 

  

  

  

  

  

  

  

A fentebb felsorolt berendezéseket magába foglaló helyiségre vonatkozó fizikai 

védelmi követelmények teljesülése 

Követelmény Megjegyzés (opcionális) 

A helyiség bejáratain a sugárveszély jelzésre kerül.  

Csomagvizsgálók esetében csak a berendezéseken 

kötelező) 

 

A helyiség zárható nyílászárókkal határolt és azok zárva 

vannak, ha a berendezés(ek) nincs(enek) használatban. 

 

Ha a berendezés(ek) nincs(enek) használatban, a 

berendezés(ek) üzemeltetéséhez szükséges kulcsok és a 

helyiség kulcsai lemezkazettában kerülnek tárolásra. 

 

A helyiségbe belépésre jogosult kezelő személyek száma (fő)   

A belépési jogosultság ellenőrzésének módja 

(portaszolgálat, beléptető rendszer, egyéb) 

 

A kulcsok felvételére jogosult személyek száma (fő)   

A kulcsok felvétele ellenőrzésének módja 

(portaszolgálat, beléptető rendszer, egyéb) 

 

Fizikai védelemre vonatkozó egyéb információ, amely 

fontos lehet a védelmi rendszer szempontjából: 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek! 

DÁTUM: Aláírás: 
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A formalap kitöltéséhez az alábbi magyarázatot célszerű alapul venni: 

 

Egy helyiségben alkalmazott berendezés(ek) adatai 

Típus: a berendezés típusjele 

Gyári szám: a berendezés gyári száma 

A fentebb felsorolt berendezéseket magába foglaló helyiségre vonatkozó fizikai 

védelmi követelmények teljesülése 

A helyiség bejáratain a sugárveszély jelzésre 

kerül.  
(Csomagvizsgálók esetében csak a 

berendezéseken kötelező) 

A bejelentés aláírásával a felelős vezető 

igazolja a követelmény teljesülését. A 

követelményhez kapcsolódó egyéb 

információ a Megjegyzés rovatban 

opcionálisan adható. 

A helyiség zárható nyílászárókkal határolt és 

azok zárva vannak, ha a berendezés(ek) 

nincs(enek) használatban. 

A bejelentés aláírásával a felelős vezető 

igazolja a követelmény teljesülését. A 

követelményhez kapcsolódó egyéb 

információ a Megjegyzés rovatban 

opcionálisan adható. 

Ha a berendezés(ek) nincs(enek) 

használatban, a berendezés(ek) 

üzemeltetéséhez szükséges kulcsok és a 

helyiség kulcsai lemezkazettában kerülnek 

tárolásra. 

A bejelentés aláírásával a felelős vezető 

igazolja a követelmény teljesülését. A 

követelményhez kapcsolódó egyéb 

információ a Megjegyzés rovatban 

opcionálisan adható. 

A helyiségbe belépésre jogosult kezelő 

személyek száma (fő)  
kezelés alatt itt az EüMr 14.§ szerinti 

tevékenység végzése értendő 

A belépési jogosultság ellenőrzésének módja 

(portaszolgálat, beléptető rendszer, egyéb) 
az egyéb nem elfogadható válasz, az 

ellenőrzés módját értelemszerűen meg kell 

nevezni 

A kulcsok felvételére jogosult személyek 

száma (fő) 
nem kell azonos legyen a helységbe 

belépésre jogosultak számával 

A kulcsok felvétele ellenőrzésének módja 

(portaszolgálat, beléptető rendszer, egyéb) 
az egyéb nem elfogadható válasz, az 

ellenőrzés módját értelemszerűen meg kell 

nevezni 

Fizikai védelemre vonatkozó egyéb 

információ:  
Olyan egyéb információ amely fontos lehet 

a védelmi rendszer szempontjából (pl.: 

elektronikus riasztórendszer kiépítése, 

távfelügyeleti rendszerbe 
bekötött riasztó megléte, stb.) 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek: 

DÁTUM: az aláírás dátuma 

Aláírás (nem elektronikus beküldés esetén): a felelős vezető aláírása, amely csak nem 

elektronikus úton történő beküldés esetén 

szükséges 

 




